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IUNIE 
2014 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) 
informează că, în perioada 05 – 06 iunie 2014, la Hotel Novotel 
din Bucureşti, a avut loc seminarul regional organizat de către 
Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia 
Publică Centrală (SDC CGA), grup de lucru creat în cadrul 
Comisiei Europene, Agenţia fiind, începând cu anul 2010, 
reprezentantul statului român în calitate de angajator al 
funcţionarilor publici. 

Evenimentul reprezintă o activitate a proiectului 
„Servicii publice de calitate pentru persoanele aflate în 
situaţii vulnerabile”, finanţat de către Comisia Europeană şi 
derulat de către Comitet European de Dialog Social pentru 
Administraţia Publică Centrală. 

Proiectul reprezintă o etapă în implementarea Acordului 
cadru european pentru servicii de calitate în administraţia 
publică centrală care include 20 de angajamente asumate de 
către partenerii sociali pentru îmbunătăţirea serviciilor publice.  

 
 

continuare în pagina 2 
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*** 
Prezentă la eveniment, 
doamna Alexandra Patricia 
BRAICA – secretar de stat 
pentru dialog social din 
cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice a 
subliniat faptul că acordul 
cadru pentru servicii de 
calitate în administraţia 
publică centrală, prin 
angajamentele asumate, 
reprezintă un succes în 
plan european care trebuie 
urmat, implementat 
coerent la nivel naţional. 
 
 

*** 
 
 
“Am convingerea că 
acţiunea la care 
participăm astăzi va 
contribui în mod 
considerabil la sprijinirea 
eforturilor de reformă şi 
de modernizare a 
serviciilor publice din 
administraţie”, a declarat 
preşedintele ANFP, 
Birtalan József. 

 
 
 
 
 
ANFP manifestă constant 
deschidere faţă de 
iniţiativele partenerilor de 
dialog social, având în 
vedere faptul că 
reprezentanţii sindicatelor 
sunt în contact direct cu 
problematicile existente în 
instituţiile şi autorităţile 
publice, referitoare la 
funcţia publică şi 

funcţionarii publici. 

  Seminarul a reunit reprezentanţi ai administraţiei 
publice din Republica Cehă, Slovacia, Luxemburg, Lituania, 
Marea Britanie, Ungaria, Finlanda şi Germania. România a 
fost reprezentată şi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul 
General pentru Imigrări, Casa Naţională de Pensii Publice, 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.  

În cadrul evenimentului au fost dezbătute prevederile 
Acordului cadru, teme precum Calitate pentru beneficiarii 
serviciilor publice, Calitatea vieţii la locul de muncă şi au 
fost prezentate exemple de bune practici în ceea ce priveşte 
furnizarea serviciilor publice, precum şi rezultatele 
preliminare ale unei cercetări efectuate cu privire la 
furnizarea serviciilor publice către grupurile vulnerabile. 

 

În data de 3 
iunie 2014, 
ANFP a 
organizat o 
întâlnire cu 
reprezentanţii 
Federaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Administraţia Locală.  

Scopul acestei întâlniri a vizat identificarea de soluţii 
pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ existent în domeniul 
funcţiei publice, respectiv Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, Hotărârea de Guvern nr. 
833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, fiind 
abordate subiecte precum: salarizarea unitară a 
funcţionarilor publici, cariera funcţionarilor publici. 
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ANFP şi FNSAL – întâlnire de lucru 
 



Printre beneficiile 
persoanelor selectate se 
numără: participarea la 
sesiuni de instruire în ceea 
ce priveşte legislaţia 
specifică pentru reforma 
administraţiei, experienţa 
lucrului în echipă, 
certificate ce vor atesta 
experienţa acumulată, 
echivalarea cu stagiul de 
practică (în cazul 
studenţilor), recomandări 
etc. 

*** 
 
Persoanele motivate, cu 
pregătire în domeniul 
ştiinţelor sociale, 
administrației publice, 
comunicare și relații 
publice, sociologiei şi 
afacerilor europene, au fost 
invitate să participe, în 
calitate de voluntari, în 
cadrul acestui proiect. 
 
 
 
 

 
Proiectul este implementat 
de către ANFP în parteneriat 
cu Asociaţia Autorităţilor 
Locale şi Regionale din 
Norvegia (KS) şi Asociaţia 
Municipiilor din România 
(AMR), fiind finanţat printr-
un grant acordat de către 
Guvernul Norvegiei prin 
intermediul Granturilor 
Norvegiene 2009-2014, în 
cadrul Programului Muncă 
Decentă şi Dialog Tripartit.  

 
*** 

„Este o etapă importantă a 
proiectului nostru, acum 
când sunt puşi faţă în faţă 
actori importanţi în 
susţinerea procesului de 
dialog social şi sunt 
convins că această 
alăturare va genera 
rezultate vizibile pentru o 
implementare eficientă a 
mecanismelor de dialog 
social şi de muncă decentă 
în administraţia publică ”, 
este mesajul preşedintelui 
ANFP, József BIRTALAN. 
 
 
 

 
Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă 

- Agenda 21 (APDD – Agenda 21) şi ANFP, în calitate de partener 
principal au derulat pe parcursul lunii iunie, activităţi vizând 
selectarea de voluntari din județele Cluj, Suceava, Tulcea, 
Mehedinți și din municipiul București, pentru sprijin în derularea 
proiectului “Transparență și calitate în administrația publică 
prin social media”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul Fondului ONG în România.  
  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea 
rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări 
şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor 
la nivel local. 
   

Atribuţiile acestora vor consta în monitorizarea activităţii 
a 20 instituţii şi autorităţi publice din punct de vedere al gradului 
de transparenţă şi al promovării procedurilor democratice de 
atragere a cetăţenilor în actul de guvernare, inclusiv prin 
mijloace social-media.  

 
 
 

 
În perioada iulie - septembrie 2014, ANFP 

organizează o serie de mese rotunde pentru 
conştientizarea rolului şi importanţei dialogului 
social pentru funcţionarii publici.  

Evenimentele, ce constituie o activitate din 
cadrul proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru 
funcţionarii public, se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi în 
judeţele: Timiş, Braşov, Galaţi, Iaşi.  

 
La mesele rotunde participă, alături de reprezentanţii 

ANFP, membri ai comisiei paritare şi funcţionari publici din 
instituţiile şi autorităţile publice partenere în proiect, funcţionari 
publici din cadrul altor instituţii şi autorităţi publice din judeţele 
pilot şi din Bucureşti, reprezentanţi ai sindicatelor, reprezentanţi 
ai Comisiilor de Dialog Social. 

Obiectivul acestor dezbateri constă în îmbunătăţirea 
practicilor de dialog social în instituţiile publice, prin promovarea 
rolului comisiilor paritare şi promovarea conceptului de dialog 
social.  

Astfel, se vizează informarea, conştientizarea şi 
sensibilizarea a 800 de funcţionari publici asupra rolului şi 
funcţionării mecanismelor de dialog social în asigurarea unui 
climat de muncă decent, precum şi stimularea participării active 
a grupului ţintă. Totodată, o secţiune distinctă a dezbaterilor va 
fi rezervată prezentării şi promovării activităţilor şi rezultatelor 
proiectului.  
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ANFP – invitaţie la voluntariat în cadrul proiectului ,,Transparență și 
calitate în administrația publică prin social media” 

 

ANFP organizează mese rotunde 
privind dialogul social şi munca decentă 

 



 
 
 
 
 
 
 
Un reper important al 
întâlnirii l-a constituit 
adoptarea Rezoluţiei 
Directorilor Generali, pe 
baza contribuţiei 
instituţiilor membre, 
printre care şi ANFP, dar şi 
prezentarea rezultatelor 
mandatului Preşedinţiei 
Elene şi a planurilor 
Preşedinţiei Italiene a 
Consiliului UE, care va 
prelua mandatul la 1 iulie 
2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La eveniment, alături de 
delegaţia din România, 
au participat şi 
reprezentanţi ai 
sindicatelor din 
Bulgaria, Serbia, 
Muntenegru, Spania, 
Lituania şi Polonia.  
 

 

În perioada 19 - 20 iunie 2014, preşedintele 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), József 
Birtalan a participat la cea de-a 62-a întâlnire a 
Directorilor Generali din cadrul Reţelei Europene de 
Administraţie Publică (EUPAN).  

Pe parcursul evenimentului s-au dezbătut temele 
abordate de Preşedinţia Elenă a Consiliului Uniunii Europene 
în cadrul EUPAN, cum ar fi reformele structurale în Statele 
Membre în contextul crizei fiscale, regândirea serviciilor 
publice, analiza tendinţelor în ceea ce priveşte 
managementul resurselor umane în administraţia publică, 
simplificarea procedurilor administrative. De asemenea, tot 
în cadrul acestui eveniment a avut loc şi întâlnirea informală 
a Directorilor Generali cu Delegaţia Sindicatelor Naţionale 
şi Europene din Administraţia Publică (TUNED), 
discutându-se despre rolul resurselor umane în dezvoltarea 
administraţiei publice şi abordându-se aspecte privind 
dialogul social.  

„Apreciez ca fiind foarte interesante şi utile 
participările noastre la evenimente de acest nivel, având 
în vedere ca temele abordate acoperă preocupările 
Agenţiei în ceea ce priveşte managementul resurselor 
umane din administraţia publică şi ating puncte comune 
ale activităţii reprezentanţilor statelor Uniunii 
Europene”, a declarat preşedintele ANFP, József Birtalan. 

 

În perioada 16 – 18 iunie 2014, experţi 
din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici au participat la Belgrad (Serbia) la un 
atelier de lucru în cadrul proiectului 
"Informare şi consultare - bază pentru 
participarea responsabilă şi activă a 
angajaţilor din sectorul public",  implementat 
de Federaţia Naţională a Sindicatelor din 
Administraţie în parteneriat cu ANFP. 
 
 

Prezentările din cadrul întâlnirii au 
vizat analiza oportunităţilor oferite de Directiva 
2002/14/EC referitoare la dialogul social în sectorul 
serviciilor publice, precum şi prezentarea unor metode de 
negociere eficiente care pot fi aplicate în domeniul 
dialogului social în sectorul serviciilor publice. 
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Preşedintele ANFP – participare la întâlnire la nivel european 
 

ANFP  - participare la un atelier de lucru la Belgrad, alături de FNSA 
 

 



Au contribuit la realizarea acestui număr: Adriana Cîrciumaru – director, Florina 
Dragoş – şef serviciu, Alina Sandu – expert, Cătălina Burcea – consilier 

Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna IUNIE 2014, a traficului pe site-ul ANFP 
conform monitorizării realizate prin intermediul motorului Trafic Ranking, site-ul fiind înscris în 
categoria Instituţii Publice. 
 
 
Au fost luate în considerare:  
 Locul în clasamentul general  

 Locul în categoria Instituţii 
publice  

 Număr de vizitatori unici pe 
săptămână  
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